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تواصـــل هيئـــة ســـوق رأس المـــال جهودهـــا فـــي تطويـــر وتنظيـــم والرقابـــة علـــى اســـتقرار القطاعـــات الماليـــة غيـــر 

المصرفيـــة، وعملـــت علـــى تنفيذ مجموعة من اإلجراءات التي تســـهم فـــي ديمومة القطاعات التي تشـــرف عليها، بما 

يحقـــق المصلحـــة العامـــة، وحمايـــة المتعامليـــن وحقوقهم.

واســـتجابة الســـتراتيجيتها الخمســـية 2021-2025، خطـــت الهيئـــة، خالل الربع الثالـــث من العام الحالـــي، خطوات عدة 

نحـــو تعزيـــز اســـتخدامات التكنولوجيـــا الماليـــة فـــي القطاعـــات الماليـــة غيـــر المصرفيـــة، وكان آخرهـــا عقد لقـــاء حول 

التكنولوجيـــا الماليـــة فـــي قطـــاع األوراق الماليـــة، حضـــره ممثلـــو القطـــاع كافـــة، حيـــث اســـتعرض المجتمعـــون دور 

التكنولوجيـــا الماليـــة فـــي تســـهيل وتعزيز وصـــول األفراد إلـــى الخدمات فـــي قطـــاع األوراق المالية بســـهولة وتكلفة 

أقل.

كمـــا أطلقـــت الهيئة ونقابـــة الصحافيين برنامجًا حمـــل عنوان "معمل الصحافـــة المالية"، لتعزيز قـــدرات الصحافيين 

والصحافيـــات فـــي مجـــال الصحافـــة الماليـــة، وبخاصة فـــي القطاعات الماليـــة غير المصرفية، اســـتفاد منه عشـــرات 

الصحافييـــن والصحافيـــات من مختلـــف محافظات الوطن، ونُفـــذ البرنامج برعاية وزارة االقتصـــاد الوطني، وبالتعاون 

مع وكالة التعـــاون األلماني.

كمـــا نشـــرت الهيئة تقريرها الســـنوي للعـــام 2020، الذي تضمن معلومات شـــاملة حـــول الهيئة والقطاعـــات المالية 

غيـــر المصرفيـــة التي تشـــرف عليها، والتي تشـــمل كاًل مـــن: األوراق الماليـــة، التأمين، تمويـــل الرهن العقـــاري، التأجير 

التمويلـــي.  وتضمـــن التقرير الســـنوي فصواًل عن واقـــع هذه القطاعات، والتطـــورات التنظيمية، واألنشـــطة الرقابية 

التـــي نفذتهـــا الهيئة خالل العـــام المنصرم.

ختامـــًا، نرجـــو أن تمثل هذه النشـــرة إســـهامًا معرفيًا وافيـــًا لمختلف المتعامليـــن والمهتمين فـــي القطاعات المالية 

غيـــر المصرفيـــة.  وفـــي هذا الســـياق، نؤكد علـــى أن التحديات التي يعاني منها االقتصاد الوطني الفلســـطيني بشـــكل 

عـــام، ســـواء أكانت بســـبب االحتالل أو جائحـــة كورونا، تتطلب جهودًا شـــاملة ومتكاملـــة للحد من تداعياتها الســـلبية 

علـــى مختلـــف القطاعـــات، حيـــث إن الهيئـــة ســـتواصل جهودها الهادفـــة إلى توفيـــر المقومـــات الكفيلة بتعزيـــز البنية 

التشـــريعية والمهنية لقطاعات ســـوق رأس المال واســـتقرارها.

كلمــة العــــدد
بـــراق النابلـــــــــــــــسي

مدير عام هيئة سوق رأس المال



تطورات
 القطاع المالي غير المصرفي
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قطاع األوراق المالية
مؤشر القدس

العــام 2021، مســجاًل ارتفاعــًا نســبته  مــن  الثالــث  الربــع  نهايــة  مــع  نقطــة  حاجــز 579.5  عنــد  القــدس  مؤشــر  أغلــق 

العــام  مــن  الثالــث  الربــع  نهايــة  إغالقــه  عــن   % و32.2  نفســه،  العــام  مــن  الثانــي  الربــع  نهايــة  إغالقــه  عــن   %  7.3

ربعــي. بشــكل  القــدس  لمؤشــر  اإلغــالق  أســعار  فــي  التغيــرات  إلــى  يشــير  أدنــاه   )1( رقــم  والشــكل    .2020

شــكل 1: حركة مؤشــر القدس بشــكل ربع ســنوي )نقطة(
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إحصائيــات وبيانــات التداول

جدول 1: بعض المؤشرات على نشاط التداول في بورصة فلسطين

الربع الثالث 2021الربع الثاني 2021الربع الثالث 2020البيان

626061عدد جلسات التداول
39.249.969.9عدد األسهم المتداولة )مليون سهم(
87.490.0143قيمة األسهم المتداولة )مليون دوالر(

3,271.83,926.44,229.7القيمة السوقية )مليون دوالر(
األســـهم  لقيمـــة  اليومـــي  المعـــدل 

دوالر( )مليـــون  1.41.52.3المتداولـــة 

3,5338,66111,038عدد الصفقات

باألســـهم  المتعامليـــن  عـــدد  إجمالـــي 
فلســـطين بورصـــة  فـــي  70,10770,03869,865المدرجـــة 

الناتـــج  مـــن  كنســـبة  الســـوقية  القيمـــة 
27.2 %25.2 %21 %المحلـــي اإلجمالـــي )باألســـعار الجاريـــة(*

قيمة التداول كنســـبة مـــن الناتج المحلي 
الجارية(* )باألسعار  0.9 %0.6 %0.6 %اإلجمالي 

* تــم االســتناد إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجارية للعام 2020.
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شــهد إجمالــي أحجــام وقيــم التــداول مــع نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام 2021، ارتفاعــًا ملحوظــًا قــدره 40 % و58.8 

ــًة مــع نهايــة الربــع الســابق )الربــع الثانــي( مــن العــام 2021، وارتفاعــًا قــدره 78.4 % و63.5 %  % علــى التوالــي، مقارن

علــى التوالــي، مقارنــًة مــع نهايــة الربــع المناظــر )الربــع الثالــث( مــن العــام 2020.  ويقــود هــذا االرتفــاع فــي أحجــام 

وقيــم التــداول كل مــن قطاعــي التأميــن والصناعــة.  مــن جهــة أخــرى، شــهدت القيمــة الســوقية، مــع نهايــة الربــع 

الثالــث مــن العــام 2021، نمــوًا قــدره 7.7 % و29.3 %، مقارنــًة مــع نهايــة الربعيــن الســابق والمناظــر علــى التوالــي، 

عليــه  كان  عمــا  نقطتيــن  يقــارب  بمــا  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  إلــى  الســوقية  القيمــة  مؤشــر  ارتفــاع  لوحــظ  حيــث 

فــي نهايــة الربــع الســابق.  كمــا أن االرتفــاع الملحــوظ فــي أنشــطة التــداول نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام 2021، 

مقارنــًة بمــا كانــت عليــه نهايــة الربعيــن الســابق والمناظــر، ناتــج عــن االرتــداد الطبيعــي لمنحنــى التــداول، نظــرًا 

المســتثمرين  عــزوف  الماليــة، نتيجــة  األوراق  علــى  الطلــب  ضعــف  شــهد  الســابق  العــام  مــن  المناظــر  الربــع  ألن 

ــرة،  ــا، والوضــع االقتصــادي الــذي مــرت بــه البــالد خــالل تلــك الفت عــن االســتثمار فيهــا جــراء انتشــار فيــروس كورون

الســابق  بالربعيــن  مقارنــة   ،2021 العــام  مــن  الثالــث  الربــع  خــالل  الرئيســية  الصفقــات  عــدد  ارتفــاع  الــى  إضافــة 

الثالــث  الربــع  نهايــة  فلســطين  بورصــة  فــي  المدرجــة  الشــركات  لمعظــم  األســهم  أســعار  وارتفــاع  والمناظــر، 

مــن العــام 2021، علــى رأســها ســهم شــركة الوطنيــة لصناعــة األلمنيــوم والبروفيــالت، وشــركة ســجاير القــدس.

شــكل 2: التطورات الربعية لنشــاط التداول في بورصة فلســطين
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يوضــح الشــكل )3( صفــة المتعامليــن فــي البورصــة تبعــًا لحصصهــم النســبية مــن القيمــة الســوقية للتعامــالت.  

ويتضــح مــن الشــكل أن حصــة الشــركات بلغــت 43.1 % )1,822.1 مليــون دوالر(، فــي حيــن بلغــت حصــة األفــراد 26.1 

% )1,105.4 مليــون دوالر(.



8

شــكل 3: توزيــع القيمــة الســوقية ألســهم البورصــة وفقــاً لصفــة المتعامــل كمــا هــي فــي نهايــة الربــع 

الثالــث 2021 )مليــون دوالر(

 *ةقالع ووذ فارطأ
361.8 

8.6% 

دارفأ  
1,105.4 

26.1%  

  ةیموكح تاھج
426.3 

10.1%  

تاكرش  
1,822.1 

43.1%  

رامثتسا قیدانص  
152.4 

3.6%  

  كونب
280.2 

6.6%  
  نیمأت تاكرش

82.4 
1.9%  

* أشخاص لهم عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة بحكم المنصب أو العالقة.

عددهــم 63,343  فلســطين، والبالــغ  بورصــة  فــي  المدرجــة  الشــركات  فــي  المســاهمين  عــدد  الشــكل )4(  يوضــح 

مســاهمًا كمــا فــي نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام 2021.  ويالحــظ مــن الشــكل أن مشــاركة الذكــور أكبــر مــن اإلنــاث فــي 

قطــاع األوراق الماليــة.

شــكل 4: توزيــع المســاهمين فــي الشــركات المدرجــة فــي بورصــة فلســطين كما في نهايــة الربع الثالث 

مــن العــام 2021 وفــق الجندر والتوزيــع الجغرافي

 %55.2 روكذ
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التأمين قطاع 
بلــغ عــدد شــركات التأميــن المرخصــة مــن قبــل الهيئــة 10 شــركات مــع نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام 2021.  كمــا بلــغ 

إجمالــي المحفظــة التأمينيــة )أقســاط التأميــن المكتتبــة( كمــا فــي نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام 2021 مــا قيمتــه 

84.6 مليــون دوالر، بارتفــاع نســبته 3.5 % عمــا كانــت عليــه نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام 2021، ويأتــي ذلــك فــي ســياق 
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التذبــذب الطبيعــي إلجمالــي أقســاط التأميــن المكتتبــة مــا بيــن األربــاع، فيمــا شــهد صافــي التعويضــات المتكبــدة 

للقطــاع، والبالغــة 51.9 مليــون دوالر، ارتفاعــًا نســبته 6.8 % مقارنــًة مــع نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام نفســه.  مــن 

جهــة أخــرى، بلــغ إجمالــي اســتثمارات شــركات التأميــن 227.5 مليــون دوالر، تتصدرهــا االســتثمارات العقاريــة بمــا 

الثانــي  بالربعيــن  المتعلقــة  الماليــة  البيانــات  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر  االســتثمارات.   إجمالــي  مــن  نســبته 39.7 % 

والثالــث مــن العــام 2021، ال تشــمل بيانــات شــركة المجموعــة األهليــة للتأميــن.1

جــدول رقــم 2:بعــض المؤشــرات الماليــة لقطــاع التأمين في فلســطين )مليون دوالر( 

الربع الثالث البيان
2020

الربع الثاني 
*2021

الربع الثالث 
*2021

75.881.784.6إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

66.667.772.0صافي األقساط المكتسبة

240.3215.3227.5إجمالي استثمارات شركات التأمين

)51.9()48.6()56.8(صافي التعويضات المتكبدة في قطاع التأمين

* اإلحصائيات ال تشمل البيانات المالية المتعلقة بشركة المجموعة األهلية للتأمين.

يشــير الجــدول )3( إلــى أهــم المؤشــرات التأمينيــة التــي تعكــس األهميــة النســبية لقطــاع التأمين في االقتصــاد الوطني، 

حيــث ال تــزال مســاهمة التأميــن إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي متواضعــة، علــى الرغــم مــن نمــو هــذه النســبة عبــر األعــوام 

الثالثــة الماضيــة، حيــث بلغــت نســبة االختــراق التأمينيــة )إجمالــي المحفظــة التأمينيــة منســوبة إلــى إجمالــي الناتــج 

المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة(، مــع نهايــة العــام 2020، مــا نســبته 2 %، أمــا مــن حيــث الكثافــة التأمينيــة، التــي 

تشــير إلــى حصــة الفــرد مــن إجمالــي المحفظــة التأمينيــة، فقــد بلغــت نهايــة العــام 2020 مــا يقــارب 59 دوالرًا أمريكيــًا.

جــدول رقــم 3 :بعــض المؤشــرات الماليــة لقطــاع التأميــن في فلســطين )مليون دوالر(

الكثافة التأمينية )دوالر أمريكي(نسبة االختراق التأمينيةالعام

2017% 1.653.4

2018% 1.756.8
2019% 1.860.0

2020*% 2.058.7

* البيانات المالية المتعلقة بشركة المجموعة األهلية للتأمين أولية.

1- تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه لــم يتــم إجــراء مقارنــة ربعيــة بخصــوص المؤشــرات الماليــة لقطــاع التأميــن مــع الربــع المناظــر، 
وذلــك لعــدم تجانــس البيانــات، حيــث إن البيانــات المتعلقــة بالربعيــن الثانــي والثالــث مــن العــام 2021، ال تشــمل البيانــات 

الماليــة المتعلقــة بشــركة المجموعــة األهليــة للتأميــن.
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قطاع التأجير التمويلي
تعمــل فــي فلســطين 9 شــركات تأجيــر تمويلــي مرخصــة مــن قبــل هيئــة ســوق رأس المــال كمــا فــي نهايــة الربــع 

الهيئــة  لــدى  المســجلة  التمويلــي  التأجيــر  عقــود  الســتثمار  اإلجماليــة  القيمــة  وبلغــت    .2021 العــام  مــن  الثالــث 

حوالــي 26.4 مليــون دوالر، بواقــع 511 عقــدًا، وذلــك فــي نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام 2021، مــا يمثــل ارتفاعــًا قــدره 

4.1 % و2.6 % فــي قيمــة وعــدد عقــود التأجيــر التمويلــي علــى التوالــي، مقارنــًة مــع نهايــة الربــع الثانــي للعــام نفســه، 

 % و56.3   %  62.7 نســبته  ملحوظــًا  ارتفاعــًا  هنــاك  أن  يالحــظ  الســابق.  العــام  مــن  المناظــر  الربــع  مــع  وبالمقارنــة 

فــي قيمــة وعــدد العقــود علــى التوالــي.  ويعــزى االرتفــاع الملحــوظ فــي قيمــة وعــدد عقــود التأجيــر التمويلــي نهايــة 

الربــع الثالــث مــن العــام 2021، مقارنــًة مــع الربــع المناظــر مــن العــام 2020، إلــى عــودة الحيــاة االقتصاديــة تدريجيــًا 

انتشــار  مــن  الحــد  بهــدف  االقتصاديــة،  القطاعــات  مــن  للعديــد  إغالقــًا   2020 العــام  شــهد  حيــث  لطبيعتهــا، 

فيــروس كورونــا، الــذي أثّــر، بشــكل ســلبي، علــى أداء الشــركات، وســّبب انخفاضــًا فــي حجــم نشــاطها فــي حينــه .

شكل 5: تطور محفظة التأجير التمويلي بشكل ربعي
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 2021 ،ثلاثلا عبرلا 2021 ،يناثلا عبرلا 2020 ،ثلاثلا عبرلا

 فــي عــدد عقــود التأجيــر التمويلــي فــي مدينــة رام هللا 
ٍ
مــع نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام 2021، ال يــزال هنــاك تركــز عــال

بنســبة 37.9 %، تليهــا مدينتــا نابلــس والخليــل بنســبة 15 % و11 % علــى التوالــي.  ومــن المالحــظ أّن هنــاك اســتقرارًا فــي 

توزيــع هــذه النســب بيــن المــدن علــى مــدار الســنوات الســابقة، نتيجــة عوامــل تتعلــق بهيكليــة االقتصــاد، وتركــز األعمــال 

فــي بعــض المحافظــات )انظــر الشــكل 6(.
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شــكل 6: التوزيــع الجغرافــي لعقــود التأجيــر التمويلــي المســجلة حســب العــدد كمــا هــي فــي نهايــة الربــع 

الثالــث مــن العــام 2021

مــا زالــت المركبــات تســتحوذ علــى الحصــة األكبــر )52.5 %( مــن محفظــة التأجيــر التمويلــي كمــا فــي نهايــة الربــع الثالــث 

مــن العــام 2021.  ويعــود الســبب فــي ذلــك إلــى ســهولة تســجيل ملكيــة المركبــات فــي دوائــر الســير، وتدنــي مخاطرهــا 

مــن حيــث وجــود ســوق ثانويــة وإعــادة حيازتهــا.  أمــا الشــاحنات والمركبــات الثقيلــة والمركبــات لألغــراض التجاريــة، 

فاســتحوذت علــى مــا نســبته 41 %.  وفيمــا يخــص المــال المنقــول )المعــدات وخطــوط اإلنتــاج وغيرهــا، بمــا ال يشــمل 

المركبــات(، فبلغــت نســبتها 6.5 % )انظــر الشــكل 7(.

شــكل 7: توزيــع مكونــات محفظــة التأجيــر التمويلــي حســب طبيعــة المأجــور كمــا فــي نهايــة الربعيــن الثانــي 

والثالــث مــن العــام 2021
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يالحــظ مــن الشــكل رقــم )8( أن 79 % مــن عــدد العقــود المســجلة تعــود إلــى أفــراد، وذلــك فــي نهايــة الربــع الثالــث مــن 

العــام 2021.

شكل 8: طبيعة المستأجرين حسب عدد العقود كما هو في نهاية الربع الثالث من العام 2021

دارفا  
1103 
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التوعية المالية
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القانون  �حكام  وفق�  ملزمة،  المالية  ا�وراق  شركة 
التي  المعلومات والبيانات  والتعليمات، بالحفاظ على سرية 

تتعلق بك وبتعامالتك المالية.

قطاع ا�وراق المالية

توخَّ / ي الدقة في ا�فصاح عن التزاماتك، وكن صادق� 
والحالية،  السابقة  االئتمان  مشاكل  عن  الحديث  في 
أية  تقّدم  وال  المنزل،  بامتالك  نيتك  في  صادق�  وكن 

معلومات أو مستندات خاطئة.

قطاع تمويل الرهن العقاري

تأكد / ي من التزام شركة التأمين بما تم االتفاق عليه 
واستثناءاتها  التأمين  وثيقة  شروط  بخصوص  بينكما 

وتحديداتها.

قطاع التامين

يمكنك / ِك الحصول على نسبة تمويل تصل إلى ١٠٠٪ بنظام 
التأجير التمويلي.

قطاع التأجير التمويلي
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الدفعة ا�ولى (المقدمة) في حال قرض الرهن العقاري:
جزء من ثمن العقار يقوم المقترض بدفعه مقدم� إلى بائع العقار.

قطاع تمويل الرهن العقاري

قطاع ا�وراق المالية
������������

وهي العملية التي تتم بموجبها إعادة حساب التمويل بالهامش ليلبي الحد 
ا�دنـــى المطلوب بموجب هامش الصيانة، ويتم ذلك بقيام المســـتثمر الذي 
يملك حساب التمويل بالهامش، بإيداع المزيد من النقد أو إضافة أوراق مالية 

جديدة إلى حساب التمويل بالهامش.

أخصائي التأمين المعين (االكتواري):
الشخص الحاصل على شهادة أخصائي تأمين من إحدى المؤسسات 
المعترف بها من الهيئة، وحصل على ترخيص منها لممارسة مهنة 
تقدير قيمـــة عقود التأميـــن والوثائـــق والحســـابات المتعلقة بها، 
والمعروف بـ"االكتواري" والمعين للقيام بهذه المهمة لدى الشركة.

قطاع التامين

التأجير من الباطن : 
اتفاقيـــة تأجير يقوم من خاللهـــا المســـتأجر (المؤجر من الباطـــن)، بناء على 
موافقة خطية مسبقة من المؤجر، بتأجير العين المؤجرة من الباطن إلى الغير 
(المســـتأجر من الباطـــن)، مقابل دفعات ولفتـــرة زمنية محـــددة، وال يجوز أن 

تتجاوز مدة اتفاقية التأجير ا�صلية، وفق� لشروط اتفاقية التأجير من الباطن.

قطاع التأجير التمويلي
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بالهامش؟ التمويل  المقصود بحساب  ما 

قطـــــاع ا�وراق الماليـــــة

هو حســـاب خاص للعميل لدى شركة ا�وراق المالية العضو المرخصة، الذي يتم من خالله التعامل 
في ا�وراق المالية الممولة في الهامش.

المقصود با�فالس؟ ما 

هو إجراء يتخذه طرف ما لحماية باقي أصوله قانون�، عن طريق إشـــهار عجزه عن سداد الفواتير المستحقة عليه.  
فعـــادة ما تزيد االلتزامـــات (الديون) على ا�صول.  والتعريف الشـــائع في الواليات المتحـــدة ا�مريكية لمصطلح 

ا�فالس، هو انخفاض معدل تغطية الفائدة عن المعدل واحد.

قطـــــاع التأجيـــــــر التمويلــــــــي

ما هو الوقت المتوقع أن يســـتغرقه البنك في دراسة قرار منح قرض الرهن العقاري؟
ينبغي ســـؤال موظف التسهيالت في البنك عن الفترة التي يحتاجها اتخاذ قرار بمنح القرض، فالوقت الالزم 
لدراســـة القـــرض يختلف بيـــن البنوك، وقد يصـــل أحيان� إلى أســـبوعين، وتعتمـــد هذه المدة علـــى الوثائق 
المطلوبـــة وا�جـــراءات الداخلية في البنـــك، وال بد من تذكر أن قـــرض الرهن العقاري يختلـــف عن القروض 
الشـــخصية، �نه يتضمن إجراءات تغيير ملكية البيت لدى دائرة تسجيل ا�راضي، التي تستغرق وقت� بدورهاـ  
ويمكن هنا االستفســـار عن المدة التي اســـتغرقتها إجراءات آخر قرض عقاري منحـــه البنك، وذلك من أجل 

تقدير الوقت المتوقع الستكمال إجراءات قرض الرهن العقاري.

قطـــــاع تمويل الرهن العقـــــاري

مـــا هي حـــدود التعويض التي يمكـــن للمتضرر مطالبـــة المؤمن بها فيمـــا يتعلق بتأمين 
المدنية؟ المسؤولية 

قطــــاع التــــــامين

وفقـــ� للمادة (45) من قانـــون التأمين رقم (20) لســـنة 2005، فإنه للمتضرر الحق فـــي مطالبة المؤمن 
مباشرة في حدود الضرر الحاصل له وقيمة التأمين المحددة بالعقد.
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قطـــــاع ا�وراق الماليـــــة

هو حســـاب خاص للعميل لدى شركة ا�وراق المالية العضو المرخصة، الذي يتم من خالله التعامل 
في ا�وراق المالية الممولة في الهامش.

المقصود با�فالس؟ ما 
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ا�فالس، هو انخفاض معدل تغطية الفائدة عن المعدل واحد.

قطـــــاع التأجيـــــــر التمويلــــــــي

ما هو الوقت المتوقع أن يســـتغرقه البنك في دراسة قرار منح قرض الرهن العقاري؟
ينبغي ســـؤال موظف التسهيالت في البنك عن الفترة التي يحتاجها اتخاذ قرار بمنح القرض، فالوقت الالزم 
لدراســـة القـــرض يختلف بيـــن البنوك، وقد يصـــل أحيان� إلى أســـبوعين، وتعتمـــد هذه المدة علـــى الوثائق 
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تقدير الوقت المتوقع الستكمال إجراءات قرض الرهن العقاري.

قطـــــاع تمويل الرهن العقـــــاري

مـــا هي حـــدود التعويض التي يمكـــن للمتضرر مطالبـــة المؤمن بها فيمـــا يتعلق بتأمين 
المدنية؟ المسؤولية 

قطــــاع التــــــامين

وفقـــ� للمادة (45) من قانـــون التأمين رقم (20) لســـنة 2005، فإنه للمتضرر الحق فـــي مطالبة المؤمن 
مباشرة في حدود الضرر الحاصل له وقيمة التأمين المحددة بالعقد.

حمالت وورش توعوية
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حمالت وورش توعوية
أطلقــت الهيئــة ونقابــة الصحافييــن برنامــج "معمــل الصحافــة الماليــة" لتعزيــز قــدرات 
القطاعــات  الماليــة، وبخاصــة فــي  الصحافييــن والصحافيــات فــي مجــال الصحافــة 
الماليــة غيــر المصرفيــة، تحــت رعايــة وزارة االقتصــاد الوطنــي، وبالتعــاون مــع وكالــة 

.)GIZ( التعــاون األلمانــي

ويأتي برنامج "معمل الصحافة المالية"، ضمن رؤية الهيئة المســتجيبة لالســتراتيجية 
الوطنيــة للشــمول المالــي فــي فلســطين، ولتعزيــز التكنولوجيــا الماليــة فــي القطاعــات 
الماليــة غيــر المصرفيــة، عبــر تعزيــز الوعــي لــدى الجمهــور، وتعزيــز دور الصحافــة الماليــة 

فــي فلســطين فــي رفــع الوعــي المالــي لــدى مختلــف شــرائح المجتمــع. 

كمــا وقعــت الهيئــة ونقابــة الصحافييــن مذكرة تفاهم مشــتركة في الجلســة االفتتاحية 
لليــوم األول مــن المعمــل، تتضمــن مجموعــة مــن برامــج العمــل التدريبيــة والمهنيــة 

التــي تلبــي تطلعــات الطرفيــن، وتســهم فــي ارتقــاء االقتصــاد الوطنــي الفلســطيني.

واســتمر معمــل الصحافــة الماليــة ليوميــن متتالييــن فــي مدينــة نابلــس، بمشــاركة 30 
صحافيــًا وصحافيــة، وعــدد مــن موظفــي العالقــات العامــة فــي شــركات التأميــن. 

وناقــش المشــاركون مجموعــة مــن القضايــا المتعلقــة بالقطــاع المالــي غيــر المصرفــي 
والمنتجــات  القطــاع،  ومكونــات  الرقابيــة،  والجهــات  القانونــي،  اإلطــار  حيــث  مــن 
والخدمــات، إضافــة إلــى التعــرف علــى المصطلحــات والمفاهيــم الرئيســية فــي القطــاع 

المالــي غيــر المصرفــي، والشــمول المالــي، والتكنولوجيــا الماليــة.

وتطــرق البرنامــج إلــى قطاعــات التأميــن، واألوراق الماليــة، والتأجيــر التمويلــي، والرهــن 
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العقــاري، فــي جلســات نقــاش تفاعليــة، ومنــح المشــاركين والمشــاركات مســاحات 
التواصــل  وســائل  وتوظيفــات  والرقابــة،  الماليــة  الصحافــة  مجــال  فــي  تطبيقيــة 
االجتماعــي، وقــراءة بيانــات الشــركات المســاهمة العامــة، وإنتــاج قصــص وتقاريــر 

ومناقشــتها. ماليــة 

المالــي غيــر المصرفــي فــي فلســطين مــن حيــث اإلطــار  القطــاع  وتنــاول المعمــل 
القانونــي، والجهــات الرقابيــة، ومكونــات القطــاع، والمنتجــات والخدمــات، إضافــة، إلــى 
المصطلحــات والمفاهيــم الرئيســية فــي القطــاع المالــي غيــر المصرفــي والشــمول 
المالــي، والتكنولوجيــا، ومبــادئ أساســية فــي الصحافــة الماليــة، وأهميــة الصحافــة فــي 
تطوعية الجمهور، والرقابة على القطاعات المالية، إضافة إلى جلسات تفاعلية.  وأكد 

أهميــة العالقــات العامــة للقطاعــات الماليــة غيــر المصرفيــة وآليــات توظيــف وســائل 
التواصــل االجتماعــي، وإقامــة مجموعــات عمــل حــول كيفيــة قــراءة بيانــات الشــركات 
المســاهمة العامــة، كمــا تــم عــرض مكونــات قطــاع األوراق الماليــة، ومكونــات قطاعــي 

التأجيــر التمويلــي، والرهــن العقــاري.
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وتخلــل المعمــل مجموعــة مــن التطبيقــات العمليــة مــن خــالل مجموعــات العمــل، 
جــرى خاللهــا إنتــاج مجموعــة مــن القصــص والتقاريــر الماليــة حــول مختلــف القطاعــات 

الماليــة غيــر المصرفيــة.



أخبار وقرارات 
هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
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هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية تصــدر تقريرهــا الســنوي للعــام 
2020

هيئــة ســوق رأس المــال تعقــد لقــاًء حــول فــرص وآفــاق التكنولوجيــا   •
الماليــة الماليــة فــي قطــاع األوراق 

عقــدت الهيئــة لقــاء حــول التكنولوجيــا الماليــة فــي قطــاع األوراق الماليــة حضــره ممثلــو 
القطــاع كافة.

وجــرى اللقــاء بمشــاركة مديــر عــام الهيئــة الســيد بــراق النابلســي، ومعالــي رئيــس 
المصــري.  ماهــر  الســيد  بورصــة فلســطين  إدارة  مجلــس 

شــارك فــي اللقــاء عشــرون ممثــاًل مــن قطــاع األوراق الماليــة، بمــن فيهــم بورصــة 
اإلصــدار  ومــدراء  األميــن،  الحفــظ  وأمنــاء  الماليــة،  األوراق  وشــركات  فلســطين، 

االســتثمار. ومستشــارو 
واســتعرض المجتمعــون دور التكنولوجيــا الماليــة فــي تســهيل وتعزيــز وصــول األفــراد 

إلــى الخدمــات فــي قطــاع األوراق الماليــة بســهولة وتكلفــة أقــل.
تجــدر اإلشــارة إلــى أن الهيئــة عقــدت ورش عمــل عــدة مــع القطاعــات الماليــة غيــر 
المصرفيــة، عرضــت خاللهــا اســتراتيجية الهيئــة وتوجهاتهــا فيمــا يتعلــق بالتكنولوجيــا 
الماليــة ضمــن برنامــج عمــل مشــترك مــع وزارة االقتصــاد الوطنــي، وبدعــم مــن وكالــة 

.)GIZ( التعــاون األلمانــي
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